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Molekulární mechanismus karcinogenity aristolochové kyseliny

Předk|ádaná disertační práce Se zabývá anaIýzou metabolismu karcinogenní a
nefrotoxické aristolochové kyseliny (AA), která je u někteých jedinců příčinou závažných

zdravotních problémů včetně Život ohrožujících stavů. Právě skutečnost' Že někteří jedinci

mají po exposici AA závažné potíže a jiní nikoliv ukazuje' že se jedná o vědecky velice
zajímavou a zároveřl, z medicínského hlediska, závažnou problematiku. Lze tedy jednoznačně

konstatovat, že téma disertační práce bylo zvoleno vhodně' protoŽe studium těchto vztahů

může přispět k odhalení molekulárních mechanismů karcinogeneze spojených s působením

AA a podobných látek. Nejvýraznějším motivem této disertační práce bylo hledání enzymů,

které metabolicky aktivují ďnebo detoxikují AA za pomoci velice sofistikovaných modelů lrt

vivo (Ko a humanizované myši) a in vitro (zvíŤecí i lidské jaterní mikrosomy a arteťtciáJrní

supersomy).

Hlavní pozitiva disertační práce.

Úvod je prezentován čtivou formou věetně nánorných obrazků a odkazů na předchozí

práce skupiný štolitelky, která je v této oblasti výzkumu absolutní špičkou. Čtenář je tak

uveden do studované problematiky, zejména v oblasti struktury a působení AA, funkce a

regulace exprese potenciálních enzymových kandidátů na aktivační a detoxikační reakce.

Cíle práce jsou jasně stanovené' vyp|yvají z informací v úvodní části a navržený
postup je v souladu s moderními trendy výzkumu v této oblasti u nás i ve světě.

Z metodického hlediska práce využi|a moderní přístupy biochemie a toxikologie jako
jsou specifické in vitro i in vivo modely včetně transgenních zvíŤat, identifikace metabolitů
po*oói MS/MS ana|ýzy a DNA aduktů 32P-postlabelingem. Metodická část je velmi rozumně

prezentovánazbácenou formou s odkazy na publikované práce doktorandky.

Výsledková č,ástje rozdělena na dobře se doplňující bloky s komentáři k pěti článkům
publikovaným v recenzovaných časopisech. Boha|ý grafický doprovod ukazuje, že autorka
udělala ohromný kus práce a k tomu je ještě za každým blokem kÍátké vyjádření k podílu
doktorandky na dané publikaci. Tento podíl je ve všech případech významný a zřetelně

zdůvodňuje postavení doktorandky v pořadí autorů. Experimenty byly plrínovény a prováděny

stylem, který odpovídá současným možnostem špičkového výzkumu.- 
Práce působí harmonicky a je velmi pečlivě vypracována po stránce faktické i

formální. Zároveřl, poskytuje dostatek podnětů k diskusi a zamyšlení nad moŽnými

interpretacemi výsledků a budoucím vývojem v oboru.

Závěry jsou jasně formulovány azce|a odpovídají dosaženým výsledkům. Mezi hlawí
a originální ýsledky patří:
1/ identifikace P450 1A1 a 1A2 jako hlavních metabolických enzymů AA.
2l IJrěení způsobu jakým t1.to dva enzymy metabolizují AA (oxidace Vs. redukce ve vztahu
k reakčním podmínkám).
3/ Nález indukce NQol podaním AA experimentálním zvíÍattlm což může ovlivnit
genotoxické působení v cíloých orgánech.



Čtyři publikace s lysokým impaktem (v pruměru přes IF4 kažďá), na nichŽ je RNDr. Levová
první autorkou nebo spoluautorkou jsou jasným důkazem, že doktorská práce je mimořádně
kvalitní a zasluhuje nejvyšší uznání. Tyto práce budou, díky své závažností, podle mého
názoru \Ysoce citovány.

Autoreferát je vypracován pečlivě a splňuje svojí funkci.

otazky k autoreferáfu i vlastní práci.
Všechny práce přiloŽené k disertaci byly recenzovány renomovanými odborníky a tudiž
následující dotazy slouží spíše k podpoření diskuze a k širšímu náhledu na uvedenou
problematiku.

1l Jak by se podle Vašeho nátzoru vyvíjel metabolismus a ýsledné projevy toxicity jako jsou
DNA adukty v modelu knock-out myší na NQo1?

2l Čim si vysvětlujete rozdi| vpůsobení cýochromu b5 při srovnání P450 1A1 a 1A2 (obr.
15 a 16) ? U 1A1 b5 reakci inhiboval kdeŽto u |A2 spíše stimuloval. Zaznarnenali jste tento

efekt i u jiných substrátů zmíněných P450?

3/ Na obrénku 18 a vpráci publikované vToxicol. Sci. 2012 jste podle mého nt,zoru
zaznamenali nejýraznější rozdíl v tvorbě DNA aduktů mezi zvíŤaty s odlišnou formou Ahr
u moěového měchýře. Myslíte si, že by polymorfismus genotypu nebo fenotypu AHR mohl
bý jednou zpříěinindividuální citlivosti vůči působení AA u lidí?

Disertační práce dte mého názoru splnila svůj účel' protože autorka prokázala
schopnost samostatné vědecké práce. Výsledky byly publikovány ve velmi kvalitních
odborných časopisech.

Ztěcbto důvodů doporučuji předloženou práci k obhajobě.
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